
 

  
              
               เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ   
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๒ พรรษา ในวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๑๒ 
สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๗  ซึ่ ง ถื อ เ ป น  "วั น แ ม แ ห ง ช า ติ "  แ ล ะ เ มื่ อ
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
พระราชทานคําขวัญเนื่องในวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ความวา  
“รักเรียน รูงาน ถนอมบานเมืองไทย รวมใจสามัคคี คือลูกท่ีดีของแม”  ใน

โอกาสนี้ขาพระพุทธเจา บุคลากรสํานักทรัพยากรสารสนเทศ ขอตั้งจิตอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนองคพระสยาม 
เทวาธิราช จงไดอวยพระพรใหพระองคทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสําราญตลอดกาลนาน 
                                                                                                                                            ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ 
                                                                                                         ขาพระพุทธเจาบุคลากรสํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  
          
 
                 สวัสดีคะ ทานคณาจารยและนักศึกษาทุกทาน สํานักทรัพยากรสารสนเทศมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสรับใชใหบริการ
กับทานคณาจารย และนักศึกษาในปการศึกษาใหมนี้อีกครั้งหนึ่ง  และในฐานะที่เราเปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญหนวยงานหนึ่ง ที่จะชวย
สงเสริมการเรียนรูของทานทั้งหลายในทุกๆ ดาน และทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนในเรื่องการเรียนการสอนหรือ    ความรูทั่วๆ ไป ทั้งสารคดี 
และบันเทิงคดี ทานก็สามารถพบกับเราไดในทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสือ วารสาร  น.ส.พ. CD/ DVD/ VCD  และ  
ฐานขอมูลออนไลน ตลอดจนรายชื่อทรัพยากรใหมๆ ที่มีมานําเสนอ  เริ่มตนดวยขาวดีนะคะ ทางสํานักฯ ไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่มีประโยชนตอการเรียนการสอนของผูใชบริการทุกทานมาใหเลือกใชกันตามความสนใจ ซึ่งไดมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของ 
สํานักฯ ทุกวันที่ 1 และ16 ของทุกเดือน  
                   นอกจากนี้  เรายังมีสิ่งที่นาสนใจมานาํเสนอใหกับผูใชบริการทุกทาน และควรคาแกการเก็บรักษาไวใหลูกหลานไดช่ืนชมอีก
ดวย  อยางเชน   หนังสือชุด “เพียงพอก็พอเพียง” เปนหนังสือปอป-อัพ มีทั้งหมด 3 เลม บรรจุกลองแบบหมุนได สันปกเปนรูปเรือสุพรรณ
หงสที่มีลายตอกันสวยงามพอดี ประกอบดวย เลมท่ี 1 พระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เลมท่ี 2 พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลมท่ี 3 โครงการสวนพระองคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งในแตละเลมเปนผลงานวาด

ภาพและระบายสี โดยอาจารย ทวีพงษ  ลิมาภรณวณิชย ศิลปนช้ันครู ที่ชวยสรางสรรคและวาดภาพใน 
หนังสือชุดนี้ ซึ่งเปนประดิษฐกรรมของหนังสือศิลปะภาพวาดบนกระดาษที่เหนือกวาหนังสือภาพสาม
มิติธรรมดาที่เห็นโดยทั่วไป ที่แฝงไปดวยความคิดสรางสรรค และกลไกเคลื่อนไหวของภาพและ เสียงที่
สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจไดในทันทีที่เปดหนังสือเลยทีเดียว ผูใชบริการทานใดสนใจติดตามไดที่
หองอางอิงนะคะ 
         ท่ีสําคัญอยาลืม! สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ก็เพื่อสิทธิประโยชนในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศของสํานักฯ ใหนักศึกษาชั้นป 1 ทุกทาน ที่ยังจองผานเว็บไซตของสํานักฯไมเปนใหนําบัตร
ประจําตัวนักศึกษามาติดตอขอ Password ดวน! ไดเลยคะ ที่เคานเตอร ยืม – คืน และสําหรับนักศึกษาชั้น

ป 2 ขึ้นไปทุกคณะและทุกระดับการศึกษา ใหนําใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน/ใบแจงยอดการชําระเงิน (ที่มีตราประทับจากฝายการเงินของ
มหาวิทยาลัย หรือจากธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด) ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอเพื่อยืนยันการตอ
อายุสมาชิกที่เคานเตอรแผนกบริการ ดวน! คะ   
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ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ 



           และนี่เลยคะ วีซีดี สารคดีอาชีพเสริมทักษะ ชุด เรียนรูภูมิปญญาไทย ซึ่งมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับงานดานหัตถกรรม ผูที่ประกอบ
อาชีพ การรักษาฟนฟู และสืบทอดศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่นและวิทยาการทางดานชางฝมือ ซึ่งจะผลิตเปนสิ่งของ เครื่องใชในชีวิตประจําวัน
หรือเพื่อประโยชนในการใชสอยตามความตองการของตลาด อาทิ การทําแกะสลักมะพราวทุย เครื่องเคลือบเซรามิค เครื่องเขิน  
เครื่องปนดินเผาเบญจรงค หัตถกรรมกระดาษสา ฯลฯ  เปนตน ทานใดสนใจสามารถ
หยิบยืมไดที่แผนกสื่อโสตทัศนบริการนะคะ                                     
  
                              
 
               ตามที่มีรายงานขาวการระบาดของ เชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ซึ่งแตเดิมมีการระบาด ใน 3 ประเทศของทวีปแอฟริกา คือกินี 
(Guinea) ไลบีเรีย (Liberia) และเซียรราลีโอน (Sierra Leone) และลาสุด.. มีรายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) ซึ่งพบใน
ประเทศแถบแอฟริกาเพิ่มเปน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศกินี ไลบีเรีย เซียรราลีโอน และไนจีเรีย ทั้งนี้สําหรับยอดผูเสียชีวิตจากอีโบลาที่
องคการอนามัยโลกเปดเผยออกมาลาสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา ระบุมีผูปวยอีโบลาทั้งหมด 3,069 ราย และเสียชีวิต 1,552 
ราย  ปจจุบันโรคนี้ยังไมมีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะ นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววาประเทศไทยยังไมเคยมีรายงานผูปวยจากเชื้อไวรัสอีโบลา 
และแมวาไทยจะมีความเสี่ยงตอโรคนี้ตํ่าก็ตาม ทางกระทรวงฯ ไดจัดระบบเฝาระวังและปองกัน
โรคนี้ 3 มาตรการหลัก ไดแก 1.ใหสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณโรค
จากองคการอนามัยโลกอยางใกลชิด ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝาระวังผูปวย
โดยเฉพาะกลุมนักทองเท่ียวตางชาติ หรือคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ท่ีมีการระบาดของโรค เนื่องจากโรคนี้ไมมีวัคซีนปองกันและไมมียา
รักษาโรคเฉพาะ จึงตองใชระบบการเฝาระวังและการตรวจคัดกรอง เพื่อคนหาผูปวยไดอยางรวดเร็ว หากพบผูปวยมีอาการอยูในขายสงสัย
ใหรายงานทันที 2. ใหโรงพยาบาลทุกแหง เขมมาตรการดูแลรักษาหากมีผูปวยมีอาการในขายสงสัย โดยใชมาตรฐานเดียวกับการดูแลผูปวย
โรคติดตอท่ีมีอันตรายสูง เชน ไขหวัดนก โรคซารส เปนตน และ3. ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยเตรียมความพรอมในการตรวจหาเชื้อทาง
หองปฏิบัติการ ซึ่งไทยมีความรวมมือใกลชิดกับศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ในการตรวจ
วิเคราะหเช้ือไวรัสชนิดนี้ โรคอีโบลา เปนกลุมโรคไขเลือดออกชนิดหนึ่ง เปนโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง อัตราการแพร
ระบาดสูงและเร็ว มีอัตราตายคอนขางสูงคือรอยละ 50-90 เชื้อมีระยะฟกตัว 2-21 วัน อาการของผูปวยคือมีไขสูงทันที ออนเพลียปวด
กลามเนื้อและปวดศีรษะมาก ตามดวยอาการเจ็บคอ อาเจียน ทองเสีย และมีผ่ืนนูนแดงขึ้นตามตัว ในรายที่อาการรุนแรงหรือในบางรายที่
เสียชีวิตจะมีอาการเลือดออกงาย โดยมักเกิดรวมกับภาวะตับถูกทําลาย ไตวาย มีอาการทางระบบประสาทสวนกลางและช็อค อวัยวะหลาย
ระบบเสื่อม 
                และสําหรับในประเทศไทยเองก็มีขาวที่ตองระวังเชนกันคะ สืบเนื่องจากการเลือกซื้อปลาทับทิม และถูกกางปลาตํานิ้วมือ ตอมา
มีอาการบวมจนตองเขารักษาที่โรงพยาบาล ภายหลังติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิต เพราะไดรับเชื้อแบคทีเรียจากปลาทับทิมนั้น 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายแพทยโสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมา
ระบุวา อาการดังกลาวเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 2 กลุมที่ออกฤทธิ์รุนแรง ซึ่งเปนอันตรายและอยูในน้ํา
สกปรก คือ แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) และแอโรโมแนสแบคทีเรีย (Aeromonas 
Bacteria) ซึ่งแบคทีเรียทั้ง 2 ตัวนี้มีความรุนแรงมากกวาแบคทีเรียชนิดอื่นหลายเทา เม่ือเขาสูรางกาย
จะทําใหเนื้อเย่ือเนาตาย แพทยอาจตองตัดชิ้นเนื้อออกเพื่อไมใหพิษลามไปติดเชื้อในกระแสเลือด

เพราะอาจถึงขั้นช็อคเสียชีวิตไดภายใน 48 ชั่วโมง โดยเชื้อเหลานี้อาจอยูตามลําตัว กางปลา เงี่ยง และซอกเหงือก หากกินปลาแลวกางปลา
ตําก็จะไดรับเชื้อนี้   อยางไรก็ตาม คนที่เสี่ยงรับเชื้อคือคนที่มีภูมิตานทานโรคไมดี รวมทั้งคนที่ปวยเบาหวาน  ท่ีสําคัญอยางยิ่ง หากถูก
กางปลาตําจนเลือดออก ควรบีบเลือดออกใหมากที่สุด แลวใชแอลกอฮอลลางแผลเพื่อฆาเชื้อโรค แตหากเกิดแผลบวม เปนไข ควรรีบไปพบ
แพทย แลวแจงขอมูลใหแพทยทราบอยางละเอียด  
แหลงที่มาของขอมูล: 

http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”        http://health.kapook.com                http://variety.teenee.com                                         
http://news.springnewstv.tv                                                 http://club.sanook.com                    http://beid.ddc.moph.go.th      
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